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Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää listautumisantien lyhyen aikavälin tuottoja 

Pohjoismaisissa pörsseissä. Tutkimuksen kohteena ovat Helsingin, Kööpenhaminan ja 

Tukholman pörssit. Tutkittu aikaväli on 2015-2017. Tämä aikaväli on valittu, koska 

Pohjoismaat ovat viime vuosina elpyneet matalasuhdanteesta ja tämä on näkynyt myös 

yritysten kasvaneina investointeina. Tästä johtuen pörssilistautumisia on tehty ennätysmäärä 

viime vuosina Pohjoismaissa. Tutkimuksessa listautuneita yrityksiä verrataan markkinoiden 

päivätuottoon. Markkinoiden kehitystä tutkimuksessa kuvastaa Nasdaqin NOMXN120-

osakeindeksi, joka koostuu 120 pohjoismaisen yrityksen osakkeesta.  

Tutkimuksessa sovelletaan tapahtumatutkimusta, joka soveltuu yksittäisten tapahtumien 

taloudellisten vaikutusten tutkimiseen. Yksittäisten osakkeiden osalta lasketaan ensimmäisen 

päivän tuotot. Tutkimuksessa tuotto lasketaan osakkeen merkintähinnan ja sulkemishinnan 

erosta. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään pörssilistautumisia ja niiden alihinnoittelua 

kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen tuloksia on jaettu niiden ajankohdan lisäksi myös 

maantieteellisesti. Tukholman pörssiin listautuu ylivoimaisesti eniten yhtiöitä muihin 

tutkittuihin pörsseihin verrattuna. Tutkimuksessa päädyttiin vertaamaan Tukholman pörssiin 

listautuneita yrityksiä muihin listautuneisiin yhtiöihin.   

Tutkimuksen perusteella listautumisannit ovat alihinnoiteltuja tutkituissa maissa. Listautumiset 

ovat tuottaneet tutkitulla aikavälillä selvästi markkinoita paremmin. Maantieteellisesti 

tarkasteluna erot ovat myös ilmeisiä. Tukholmaan listautuneet yhtiöt tuottivat paremmin 

verrattuna Helsinkiin ja Kööpenhaminaan.  
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The goal of this bachelor’s thesis is to analyse initial public offering returns in the short run in 

the Nordic markets. Chosen markets are Copenhagen, Helsinki, and Stockholm. Chosen 

timeframe is 2015-2017. This particular timeframe was chosen because of a recent boom in the 

amount of initial public offerings in the Nordic markets. There has been record setting amounts 

of initial public offerings in the Nordic markets. Companies will be evaluated against markets. 

Also, general theory on initial public offerings and underpricing will be studied. It will be based 

on earlier theory and studies. NOMXN120 -stock index will act as a market proxy in this thesis. 

The index consists of 120 stocks in the Nordic markets.  

Event study is applied in this bachelor’s thesis. It is widely used to evaluate the economic effects 

of certain events. First day returns of single shares will be calculated. The return will be the 

difference of the subscription price and the closing price on the same day. The results are 

divided yearly and geographically. Stockholm stock exchange saw the most ipos. Therefore, 

Stockholm stock exchange was compared to the other stock exchanges combined.  

According to the results, Stockholm stock exchange had the most underpriced ipos. Altogether 

first day returns of initial public offerings were higher than the daily market return. Geographic 

differences were also significant. The mean first day return was by far the highest in Stockholm 

compared to initial public offerings in Helsinki and Copenhagen. 
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1. Johdanto 
 

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yhtiömuoto (patentti- ja rekisterihallitus 2018). Osakeyhtiö voi 

olla yksityinen (oy) tai julkinen (oyj). Yksityisen osakeyhtiön osakkeet eivät ole julkisen 

kaupankäynnin kohteena, ja omistajina usein suljettu ryhmä. Julkisen osakeyhtiön osakkeet taas 

ovat julkisen kaupankäynnin kohteena ja omistajajoukko hajautuneempi. Kun osakeyhtiö 

päättää asettaa osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi seuraa tätä päätöstä 

monivaiheinen prosessi, joka päättyy listautumisantiin. Listautumisantien hinnoittelu on ollut 

monien tutkimusten kohteena, sillä niiden on huomattu tuottavan lyhyellä aikavälillä hyviäkin 

tuottoja.  

Listautumisantien alihinnoittelu on kiehtonut tutkijoita pitkään. Siitä on tehty useita 

tutkimuksia ja siitä on saatavilla kattavasti tilastotietoa. Ritter & Welch (2002, 1802) 

mainitsevat tieteellisen tutkimuksen aiheesta alkaneen 1970-luvun alussa. Artikkelissa 

mainitaan alihinnoittelun syiksi muun muassa informaation epäsymmetrisyys, informaation 

symmetrisyys sekä osakkeiden allokaation. Kun yhtiön osakkeen hinta on kaupankäyntipäivän 

lopuksi suurempi kuin listautumishinta, voidaan osakkeen sanoa olleen alihinnoiteltu. Bodie et 

al. (2005, 69) mainitsevat ääriesimerkkinä alihinnoittelusta vuosituhannen vaihteen it-kuplan 

aikana listautuneen VA Linux-osakkeen Yhdysvalloista. Yhtiön osaketta myytiin listautumisen 

yhteydessä 30 dollarin hintaan. Ensimmäisen Kaupankäyntipäivän lopuksi osakkeen hinta oli 

peräti 239,25 dollaria. Yhdessä päivässä tuottoa oli siis kertynyt 698%.  

Yleisesti rahoitusmarkkinoiden oletetaan toimivan tehokkaasti. Tehokkaiden markkinoiden 

oletetaan ottavan huomioon kaikki saatavilla oleva informaatio ja sen oletetaan myös näkyvän 

osakkeiden hinnoissa. (Knupfer & Puttonen 2004, 140) Periaatteessa jos markkinat toimisivat 

tehokkaasti, olisivat listautumisannit myös oikein hinnoiteltuja. Ilmiötä, joka toistuu 

säännöllisesti ja on vastoin tehokkaiden markkinoiden oletusta, kutsutaan anomaliaksi. Muita 

samankaltaisia ilmiöitä ovat muun muassa erilaiset kalenterianomaliat (Investopedia 2018). 

Listautumisanteja voidaan pitää anomalioina, sillä ne ovat aiemman tutkimuksen perusteella 

tuottaneet lyhyellä aikavälillä markkinoihin verrattuna ylituottoa. 

Tässä kandidaatin tutkielmassa tullaan tutkimaan, onko listautumisanneissa saatavilla 

todellakin markkinoita parempaa tuottoa. Tutkimuksessa tullaan keskittymään pohjoismaisiin 
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Nasdaqin omistamiin pörsseihin, joihin kuuluvat Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina ja 

Reykjavik. Reykjavikin pörssi on kuitenkin päädytty rajaamaan tutkimuksen ulkopuolelle. 

Viime vuosina Pohjoismaissa listautumisten määrä on kasvanut huomattavasti aiempiin vuosiin 

verrattuna. Syitä tähän on useita. Syyt voidaan karkeasti ottaen jakaa mikro- ja makrotason 

syihin. Makrotasolla talouden yleinen suhdanne on ollut viime vuosina nousujohteinen niin 

maailmanlaajuisesti kuin pohjoismaissakin. Pieniä erojakin on. Esimerkiksi Ruotsissa on eletty 

korkeasuhdannetta jo pidempään verrattuna Suomeen. Suomi on kamppaillut erilaisten 

rakenteellisten ongelmien kanssa, jollaisia esimerkiksi Ruotsi tai Tanska eivät ole joutuneet 

kohtaamaan. Suomen talous on kärsinyt yhteisvaluutan tuomista ongelmista verrattain 

enemmän kuin suuremmat jäsenmaat, kuten Saksa. Ruotsi ja Tanska taas ovat välttäneet 

yhteisvaluutan sudenkuopat pitäytymällä omassa valuutassaan. Yritysten listautumisten määrä 

kehittyy jossain määrin samalla lailla kuin yleinen suhdanne kehitys. Ruotsi on perinteisesti 

ollut Pohjoismaista suurin kansantalous. Myös sen pörssi on yritysten lukumäärältään ja 

markkina-arvoltaan suurin. Vaikka Tukholmassakin listautumisia on ollut koko 2010-luvun 

eniten Pohjoismaista, silti vuosikymmenen alussa Tukholmassakin listautumisten määrä laski 

huomattavasti. Viime vuosina listautumisten määrä on kuitenkin elpynyt ja listautumisten 

määrä kasvanut huomattavasti. Jopa ”listautumisboomista” on puhuttu. Kuviosta 1, näkee miten 

räjähdysmäisesti etenkin Tukholman pörssin listautumiset ovat lisääntyneet viime vuosien 

aikana. Myös Helsingissä ja Kööpenhaminassa on havaittavissa selvää kasvua.  

 

 

Kuva 1 Listautumisten määrä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 2010-2016 (Pörssisäätiö 2016) 
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Mikrotason syyt ovat yrityskohtaisia tekijöitä. Osakeyhtiöt voivat päättää yhtiömuodon 

muuttamisesta useasta syystä. Näitä syitä voivat olla kasvumahdollisuuksien etsiminen, 

toiminnan läpinäkyvyyden takaaminen tai omistajien halu luopua omistuksiaan. 

Listautumisantejakin voidaan luokitella niiden tyypin mukaan. Anti voi olla ensisijainen tai 

toissijainen. Ensisijaisessa annissa yhtiö luo ja myy uusia osakkeita kerätäkseen oman pääoman 

ehtoista rahoitusta markkinoilta. Toissijaisessa listautumisannissa taas yhtiön nykyiset 

omistajat myyvät jo olemassa oleviaan osakkeita pörssissä toiveena tehdä rahakas exit yhtiöstä 

omistuksiaan myymällä. Useat listautumisannit ovat näiden yhdistelmiä (Brealy, Myers & 

Allen, 2017). Käytännön esimerkkinä tällaisesta listautumisesta voidaan pitää vuonna 2017 

Nasdaq Helsingin päälistalle listautuneen peliyhtiö Rovion antia. Rovio myi uusia osakkeita, 

kun samalla vanhat osakkaat myivät myös omistuksiaan yhtiössä (Rovio 2017).  

Pohjoismaiset listautumismarkkinat ovat olleet viime vuosina erittäin vilkkaat. Vilkas 

listautumismarkkina on hyödyttänyt yhtiöiden ja sijoittajien lisäksi myös pankkeja, jotka 

toimivat järjestelijöinä tapahtumissa. Nasdaq Nordicin pörsseihin on viime vuosina listautunut 

ennätysmäärä yhtiöitä (Bloomberg, 2017a). Pohjoismaiset markkinat ovat houkutelleet myös 

ulkomaisia toimijoita apajille, mutta suurimmat tuotot listautumisboomista ansaitsevat 

pohjoismaiset suuret pankit Carnegie, Danske, Nordea ja SEB (Bloomberg, 2017b).  

Yhtiö voi päättää listautua pörssin päälistalle (Main Market) tai First North-listalle. First North 

on kauppapaikka pienemmille kasvuun tähtääville yrityksille. First North ei ole yhtä tarkoin 

säädelty kuin pörssin päälista, joten sille listautuminen vaatii pienempiä investointeja kuin 

päälistalle meneminen (Nasdaq Nordic, 2018f). Nämä yhtiöt ovat myös julkisen kaupankäynnin 

kohteena.  

Pankeilla on listautumisantien järjestämisessä monta roolia ja ne myös vastaavat lopullisesta 

hinnoittelusta osakkeelle. Brealy et al. (2017) mukaan järjestävällä pankilla on kolme roolia 

annissa: prosessin ensivaiheessa pankin tehtävänä on tarjota apua niin taloudellisissa kuin 

käytännön järjestelyissäkin. Toisekseen järjestävä pankki ostaa kaikki osakkeet ja kolmannessa 

ja viimeisessä vaiheessa myy ne annin yhteydessä. Annin pääjärjestäjiä voi olla useita, kuten 

esimerkiksi Terveystalon (2017) listautumisannissa pääjärjestäjiä olivat Carnegie, Morgan 

Stanley ja SEB. Jakamalla pääjärjestäjien vastuuta voivat pankit vähentää heihin kohdistuvaa 

riskiä. Listautumisen epäonnistuessa ei näin jäisi yhdelle pankille kohtuutonta osuutta yhtiön 

osakkeista.  
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1.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko osallistumalla listautumisanteihin todellakin 

saavuttaa pikavoittoja ja päihittää markkinat? Alakysymyksinä tutkitaan myös maantieteellisiä 

eroja Pohjoismaiden kesken. Tutkimuksessa tullaan myös selvittämään mitä aiempi teoria on 

ilmiöstä mieltä. Aihetta on tutkittu laajasti ja siitä on tehty merkittävä määrä tieteellisiä 

artikkeleita.  

Päätutkimuskysymykseni onkin: 

”Ovatko listautumisannit tuottaneet lyhyellä aikavälillä markkinoita paremmin pohjoismaissa 

viime vuosina?” 

Alatutkimuskysymykseni tutkivat maantieteellisiä eroja tuotoissa:  

”Miten muut maat ovat pärjänneet verrattuna Ruotsiin?” 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimusta on rajattu niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin. Maantieteellisenä rajauksena 

toimii keskittyminen Pohjoismaisiin pörssimarkkinoihin. Mukaan otetut pörssit siis ovat 

Helsinki, Tukholma ja Kööpenhamina. Nämä Pohjoismaat kattavaan rajaukseen päädyttiin 

pelkän Helsingin pörssin tutkimisen sijaan otoskoon vuoksi. Tilastollista tutkimusta tehdessä 

otoskoon tulisi olla riittävän suuri, jotta tulokset olisivat riittävän merkitseviä. Yksin Helsingin 

pörssiin ei yrityksiä listaudu tarpeeksi, jotta tutkimusta varten saataisiin riittävän kattava 

numeerinen aineisto. Nämä maat taas valittiin esimerkiksi EU:n tai Yhdysvaltain sijaan sen 

viime aikaisen listautumisten poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi. Suhteessa Pohjoismaiset 

markkinat ovat olleet hyvin vilkkaat listautumisten osalta viime vuosina talouden elvyttyä 

pohjolassakin. Nasdaq Nordic sai ennätykselliset 115 uutta yhtiötä listoilleen vuonna 2017. 

Edellinen ennätys, 97 yhtiötä, oli vuodelta 2015 (Nasdaq, 2018e). Tähän on laskettu mukaan 

Nasdaqin First North-lista ja siirrot muilta listoilta sekä spinoffit. Tutkimuksessa kuitenkin 

tutkitaan vain päälistalle tapahtuneita listautumisia. Vuosina 2015-2017 Nasdaq Nordicin 

päälistoille on listautunut yli 70 yritystä.  

Maantieteellisestä näkökulmasta listautumisia tarkastellaan tutkimuksen 

alatutkimuskysymyksessä. Koska Tukholman pörssiin listautuu selvästi eniten yhtiöitä 

tarkastelluista pörsseistä, verrataan Tukholman pörssiä muihin tarkasteltuihin pörsseihin. 
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Reykjavikin pörssiin listautuneiden yhtiöiden merkintähintoja ei löytynyt avoimista lähteistä, 

joten nekin päädyttiin jättämään pois vertailusta.   

Muita tutkimuksen rajauksia on muun muassa tarkasteltavien yhtiöiden rajaaminen vain 

Nasdaqin päälistalle listautuviin yhtiöihin sekä Oslon pörssin ulos jättäminen tarkasteltavista 

pohjoismaisista pörsseistä, sillä se ei kuulu Nasdaqin omistamiin pörsseihin. Lisäksi Nasdaqin 

kasvulistan First Northin listautumiset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Myös siirtymiset eri 

kauppapaikkojen välillä jätettiin pois tarkastelusta. Yritys voi kasvettuaan siirtyä First North-

listalta Nasdaqin päälistalle. Yhtiön osake on voinut olla myös kaupankäynnin kohteena jollain 

muulla kuin Nasdaqin listalla, kuten ruotsalaisen AQ Groupin osake. AQ:n osake oli 

kaupankäynnin kohteena ruotsalaisella AktieTorget-kauppapaikalla. AQ siirsi osakkeensa 

Nasdaqin Tukholman päälistalle. Näitä yhtiöitä ei otettu tarkasteluun mukaan, sillä niiden ei 

katsottu olevan uusia osakkeita.  

Listattu yhtiö voi myös lohkaista itsestään osan, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena 

pörssissä. Näitä yhtiöitä kutsutaan spinoff-yhtiöiksi. Myös nämä osakkeet tulevat 

kaupankäynnin kohteeksi annin kautta. Näitä anteja ei kuitenkaan ole valittu tarkastelun 

kohteeksi, sillä nämä eivät ole täysin verrattavissa uusiin pörssiyhtiöihin.  

Vuonna 2016 Kööpenhaminan päämarkkinalle listautui maksupäätteistään tunnettu Nets a/s. 

2018 Nets kuitenkin kaupattiin tanskalaiselle Evergood 5- sijoitusyhtiölle (Nasdaq 2018d). 

Tästä syystä Netsin osakkeen tiedot eivät olleet enää saatavilla, joten yhtiön osaketta ei otettu 

mukaan tarkasteluun.  

Edellä mainituista seikoista johtuen tapahtumien määrä on poikkeava kaikista pohjoismaisista 

listautumisista. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Listautumisten tuottoja tutkitaan tapahtumatutkimuksen menetelmin. Tapahtumatutkimus on 

taloustieteissä laajalti käytetty tutkimusmenetelmä, jolla pyritään selvittämään yksittäisten 

tapahtumien vaikutusta niin osakkeisiin kuin markkinoihinkin. Tutkimuksessa verrataan 

listautumisten ensimmäisen kaupankäyntipäivän tuottoja Pohjoismaiden yleiseen 

markkinatuottoon. Yleiseksi markkinatuotoksi oletetaan Pohjoismaiden 120 markkina-

arvoltaan suurinta yritystä käsittävä Nasdaqin OMXN120-indeksirahasto.  
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Listautumisantien tuottoja ja markkinoiden tuottoja vertaillaan welchin t-testin avulla. Testi 

vertailee kahden joukon keskiarvoja.  

Tutkimusaineisto kerätään Nasdaqin omilta internetsivuilta sekä Datastream -tietokannasta. 

Merkintähinta ei löytynyt suoraan mistään tietokannasta, joten niiden etsimisessä turvauduttiin 

internetiin.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman rakenne pohjautuu ennalta annettuihin ohjeisiin ja työssä pyritään noudattamaan 

niiden osoittamaa kehystä. Johdannossa käsitellään tutkimuksen syyt sekä 

tutkimuskysymykset. Johdannossa myös alustetaan teoriaosaa sekä tutkimusmenetelmiä. 

Syvällisemmin näitä käsitellään omissa luvuissaan.  

Tutkimuksen empiria muodostaa oman lukunsa. Siinä käsitellään kerätyn datan pohjalta tehtyjä 

tutkimustuloksia. Tulokset -kappaleessa tutkimuksessa saatuja tuloksia käsitellään sekä 

vuosittaisten että maantieteellisten keskiarvojen pohjalta. Kappaleessa myös tarkastellaan 

listautumisantien tuottoeroa markkinoihin tilastollisen testaamisen avulla. Johtopäätöksiä 

käsitellään viimeisessä luvussa. Tässä luvussa pyritään sitomaan aiempi teoria ja tutkimuksen 

empiria yhteen sekä käsittelemään saatuja tutkimustuloksia, ja sitä mitä ne kertovat 

pohjoismaisista pääomamarkkinoista viime vuosina.  
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2 Teoriaosuus 
 

Tässä kappaleessa tullaan perehtymään pörssilistautumisten teoreettiseen puoleen, sekä 

alihinnoittelun syihin jo olemassa olevan teorian pohjalta. Kappaleessa käsitellään syitä 

pörssilistautumisille sekä mitä se käytännössä tarkoittaa yhtiölle, kun se päättää asettaa 

osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Lisäksi selvitetään, miksi pörssilistautumisten 

alihinnoittelu on mielekäs tutkimuskohde lyhyellä aikavälillä. Myös listautumisantien 

alihinnoittelun syitä avataan aiemman kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi käsitellään mekaniikkaa, 

jolla listautuvien yritysten osakkeita pyritään hinnoittelemaan ja miksi osakkeita saatetaan 

alihinnoitella.  

2.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kuten edellä mainittiin, tutkimuksen aihe on innoittanut jo useita tutkimuksia ja lähes kaikista 

yritysrahoitusta yleisesti käsittelevästä teoksesta löytyykin listautumisanneista ja niiden 

alihinnoittelusta oma kappaleensa. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään niin kirjaston kuin 

internetin lähteitäkin. 

Kirjallisuuden kautta pyritään etsimään vastauksia jo olemassa olevien teorioiden pohjalta 

alihinnoitteluun. Kirjallisuutta hyödynnetään myös tutkimuksen empiirisessä osassa. Jo 

olemassa olevaa tutkimusta ja tutkimuksen kannalta oleellisimpia käsitteitä käsittellään luvussa 

2. Luvussa 3 pyrin avaamaan käyttämääni tutkimusmenetelmää.  

Aiheesta on myös tehty samankaltaisia tutkimuksia, joissa tutkitaan listautumisantien lyhyen 

aikavälin, usein ensimmäisen päivän, tuottoja. Tutkimusten tulokset ovat usein vahvistaneet 

osakkeiden alihinnoittelua koskevan oletuksen. Eri markkinoilla on havaittavissa eri suuruista 

listautumisantien alihinnoittelua. Alihinnoittelun määrä riippuu maantieteellisen sijainnin 

lisäksi myös talouden suhdanteesta ja toimialasta. Esimerkiksi matalasuhdanteessa vuonna 

2011, Helsingin pörssiin ei listautunut ainuttakaan yhtiöitä. 2012 taas Kööpenhaminassa ei 

listautumisia ollut ensimmäistäkään (Pörssisäätiö 2018). Globaalisti taas vuosituhannen 

vaiheen IT-kupla kuumensi listautumismarkkinoita. Kuplan puhjettua markkinat hiljenivät. 

Maailman laajuisesti vuoden 2008 finanssikriisi myös hiljensi listautumismarkkinoita. Vuosina 

2000 ja 2001 Yhdysvalloissa listautumisia oli yli 400. IT-kuplan puhjettua määrä laski alle 

sataan. Samankaltainen kehitys oli havaittavissa vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä. 

Vuonna 2007 listautumisia Yhdysvalloissa tehtiin 213, mutta 2008 luku kutistui aina 31:een 
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(Statista 2018). Bodie et al. (2005, 11) mukaan 2000-luvun alun IT-kupla oli erittäin tuottoisaa 

aikaa pankeillekin. 

Aiemmissa tutkimuksissa lyhyen aikavälin tuotoista listautumisanneista on saatu 

maantieteellisestä sijainnista riippuen eri suuruisia tuloksia. Säännönmukaisesti kuitenkin annit 

ovat tuottaneet lyhyellä aikavälillä melko hyvin. Loughan, Ritter & Rydqvist (2015) ovat 

tutkineet listatutumisantien ensimmäisen päivän keskituottoja eri maissa. Erityisen räikeää 

tuottoa sijoittajat ovat saaneet Saudi-Arabian listautumisanneista, joissa vuosina 2003-2011 

keskimääräinen yhden päivän tuotto on ollut 239,8%. Muuten heidän keräämässään datassa 

näin äärimmäisiä esimerkkejä ei ole. Suurin osa listautumisista on tuottanut keskimäärin noin 

10-20% ensimmäisen päivän aikana. Saman artikkelin mukaan vuosina 1971-2013 lyhyen 

aikavälin listautumisantien tuotot ovat Suomessa olleet 16,9%. Tanskalaiset listautumiset ovat 

tutkimuksen mukaan tuottaneet 7.4% ja ruotsalaiset 27.2%. Ruotsalaiset listautumisannit ovat 

siis tämän tutkimuksen mukaan olleet tuottoisimpia.   

Bodie et al. (2005, 69) osoittaa kuviossaan listautumisantien olevan usein alihinnoiteltuja, 

vaikka näin ei kuitenkaan aina ole. Malesian listautumisannit ovat tuottaneet heidän mukaansa 

yli 100% ensimmäisen päivän aikana. Brealey et al. (2011, 399) nostavat alihinnoittelun 

esimerkiksi eBayn vuoden 1998 listautumisen. Osaketta myytiin listautumisen yhteydessä 18 

dollarin hintaan. Seuraavana päivänä osakkeen hinta oli noussut reiluun 47 dollariin. Brealey 

et al. (2011, 400) mukaan vuosien 1960-2008 listautumisannit olivat tuottaneet keskimäärin 

16,9% lyhyellä aikavälillä. Kiina oli tutkimuksen kärjessä. Siellä listautumisannit olivat olleet 

keskimäärin 165% alihinnoiteltuja. 

2.2 Pörssilistautuminen 

 

Kun yritys päättää asettaa osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, se järjestää 

listautumisannin. Listautumisannin järjestääkseen yrityksen yhtiömuodon tulee olla julkinen 

osakeyhtiö. Ennen listautumista yhtiömuoto on yksityinen osakeyhtiö ja listautumisen 

yhteydessä yhtiömuoto muuttuu julkiseksi osakeyhtiöksi. Tällöin sen osake on julkisen 

kaupankäynnin kohteena, ja pääsääntöisesti kuka tahansa voi ostaa sen osakkeita. Päätöksen 

muuttaa yhtiömuotoa yksityisestä julkiseksi osakeyhtiöksi tekee yhtiökokous kahden 

kolmanneksen enemmistöllä (Mähönen & Villa 2006, 477). Julkista osakeyhtiötä koskee 

tarkempi lainsäädäntö kuin yksityistä. Yksi merkittävä ero on vähimmäisosakepääoman määrä. 

Yksityisellä osakeyhtiöllä se on 2500 euroa kun julkisella taas 80 000 euroa (Minilex, 2018). 

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa osakeyhtiötä myös koskee tiukempi sääntely 
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esimerkiksi toiminnan läpinäkyvyyttä koskien. Toisaalta myös pörssiyhtiöillä on eroja: First 

North-listalla olevia yhtiöitä ei koske yhtä tarkka säätely kuin pörssin päälistalla olevia yhtiöitä. 

Listautumisannissa voidaan tarjota myyntiin uusia osakkeita tai jo olemassa olevia osakkeita. 

Annit voivat olla myös näiden yhdistelmiä, jolloin olemassa olevat omistajat vähentävät 

omistuksiaan sekä yhtiön omistuspohjaa laajennetaan reilusti. Syynä osakkeiden myynnille voi 

olla esimerkiksi pääomasijoittajan tapauksessa sijoitussalkun hajautus tai rahakas poistuminen 

yrityksestä. Perheyrityksen kohdalla taas syynä voi olla omistusten realisointi tai 

sukupolvenvaihdos.  

2.3 Listautumisen syyt 

 

Yhtiön pörssilistautumiselle voidaan löytää monia eri syitä. Syitä on lähes yhtä monta kuin on 

listautuvia yhtiöitäkin. Pörssiin listautuminen on kuitenkin toimiva ratkaisu monelle 

yritykselle. Kuitenkin voidaan löytää geneerisiä syitä, joiden vuoksi yritykset päättävät asettaa 

osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Pörssisäätiö (2014, 6) nimeää yleisimmiksi 

syiksi muun muassa kasvumahdollisuuksien etsimisen pörssistä, rahoituskustannusten 

alentamisen sekä yrityksen osakkeen reaaliaikaisen markkina-arvon. Vaikka monet 

suurimmista yhtiöistä ovatkin pörssissä, myös listaamaton yhtiö voi kasvaa isoksi. Suomalaisia 

tunnettuja listaamattomia yrityksiä ovat esimerkiksi Fazer ja Paulig.  

Yhtiön listautumisesta keräämä pääoma on yhtiön omaa pääomaa. Pääoma voidaan jakaa 

vieraaseen ja omaan pääomaan. Suurin ero näiden välillä on pääoman takaisinmaksu. Vieras 

pääoma joudutaan maksamaan takaisin usein korkojen kera. Oman pääoman etu vieraaseen 

verrattuna on, ettei sitä tarvitse maksaa takaisin samassa merkityksessä kuin vierasta. Osakkeen 

suomiin oikeuksiin kuuluu yleensä oikeus yhtiön voitonjakoon. Käytännössä tämä tarkoittaa 

osingonjakoa.  

Annissa kerätty pääoma voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen kasvun rahoittamiseen, tutkimus 

ja kehitysmenojen kattamiseen tai vieraan pääoman kustannusten ollessa korkeat voidaan 

edullisempaa rahoitusta hakea julkisen listautumisen kautta. Pörssisäätiö (2014, 6) myös esittää 

julkisesti listatun yhtiön olevan paremmassa asemassa velkaneuvotteluissa listaamattomaan 

yhtiöön verrattuna. Tämä voi johtua juuri julkisen osakeyhtiön edellyttämistä 

lainsäädännöllisistä seikoista. Esimerkiksi julkisen osakeyhtiön tilinpäätökset ovat julkista 

tietoa. 
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Kuten aiemmin mainittiin, julkisesti listatut yhtiöt kohtaavat tiukempaa säätelyä 

listaamattomiin yhtiöihin verrattuna. Vaikka tämä muutos saattaa välillisesti lisätä kustannuksia 

yhtiössä, on tällä saavutettavissa myös etuja. Kun yhtiön hallinto on hoidettu huolellisesti ja 

läpinäkyvästi, on sen osake myös sijoittajien silmissä houkuttelevampi sijoituskohde. Lisäksi 

tunnettuja yhtiöitä usein seuraa analyytikkoja, jolloin yhtiöstä on saatavilla perusteltua 

taloudellista tutkimusta. Lisäksi yhtiöiden tilinpäätökset ovat julkista tietoa, joten jokainen 

sijoittaja voi myös tehdä omat analyysinsa yhtiöstä. 

Listautumisannit ovat usein yhdistelmiä primääri- ja sekundäärianneista. Sekundäärianneissa 

myydään jo olemassa olevia osakkeita uusille omistajille. Tämä on toimiva keino esimerkiksi 

pääomasijoittajille rahastaa yhtiön osakkeilla ja saada tuottoa sijoitukselleen. Ritter ja Welch 

(2002, 1798) mainitsevatkin listautumisen olevan lähinnä pääomasijoittajille tyypillisempi 

tilanne irtautua yrityksestä kuin itse yrittäjälle. Myös perheyritysten realisoidessa omistuksiaan 

yrityksissä, usein myydään jo olemassa olevia osakkeita. Lisäksi sijoittajilla voi olla haluja 

hajauttaa salkkunsa riskiä, jolloin osakkeiden myyminen voi alentaa riskiä. Muita syitä 

listautumiselle voi olla yhtiön reaaliaikainen markkina-arvo, osakkeiden hyödyntäminen 

maksuvälineenä sekä yleinen likviditeetti (Pörssisäätiö, 2014, 7). Reaaliaikaisesta markkina-

arvosta on hyötyä niin yhtiön työntekijöille kuin sijoittajillekin. Osakkeita voidaan helposti 

käyttää osana palkitsemisjärjestelmää, jolloin niiden arvo heijastaa toteutunutta menestystä. 

Likviditeetin kasvaessa myös osakkeen riskisyys vähenee ja osakkeesta tulee houkuttelevampi 

sijoituskohde.  

Usein perheyritysten asettaessa osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, pyritään yhtiön 

päätäntävalta vanhojen omistajien käsissä. Pörssi kuitenkin tarjoaa oivallisen rahoituskanavan 

ja lisää yrityksen tunnettuutta asiakkaiden ja sijoittajien parissa. Listautuvat yhtiöt pystyvät 

asettamaan yhtiölle erilajisia osakkeita. Erilajiset osakkeet voivat tuottaa erilaisia oikeuksia 

niiden omistajille. Julkisesti pörssissä myytävät osakkeet esimerkiksi voivat oikeuttaa 

osingonjakoon, mutteivat oikeuta ääneen yhtiökokouksessa tai tietyt osakkeet voivat oikeuttaa 

suurempaan äänimäärään muihin osakkeisiin verrattuna. Piensijoittajat eivät välttämättä 

useinkaan osallistu yhtiökokouksiin, jolloin osinko on ainoa oikeus, jota osakkeelta vaaditaan. 

Näin siis saadaan päätäntävalta pysymään tietyissä käsissä. Tällaisista järjestelyistä tulee 

kuitenkin ilmoittaa kyseisen yhtiön yhtiöjärjestyksessä.   
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2.4 Listautumisen alihinnoittelu 

 

Kun listautuneen yrityksen osakkeen hinta on ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen 

korkeampi kuin alkuperäinen myyntihinta, voidaan osaketta pitää alihinnoiteltuna. 

Listautumisantien alihinnoittelu on kiehtonut tutkijoita jo pitkään ja jo 1970-luvulla on 

huomattu niiden tuottaneen ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana prosentuaalisesti 

suuriakin voittoja. 1980-luvulta aina vuoteen 2001 asti huomattiin listautumisantien tuottaneen 

keskimäärin 18,8% ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana (Ritter & Welch 2002, 1802). 

Samalla aikavälillä markkinat olivat tuottaneet keskimäärin vain 0,05% päivässä.  

Alihinnoittelun syitä voi olla useita. Ne voivat johtua niin annin järjestävästä pankista kuin 

yleisesti markkinoistakin. Alihinnoittelun syitä voidaan myös jakaa epäsymmetrisen ja 

symmetrisen tiedon saatavuuden perusteella (Ritter & Welch 2002, 1803). Antia järjestävällä 

pankilla voi olla motivaatiota alihinnoitella osake, jotta sille itselleen ei jäisi myymättömiä 

osakkeita. Toisaalta syyt voivat johtua informaation epäsymmetrisyydestä. Oikean hinnan 

määrittäminen osakkeelle on annin järjestävän pankin ehkäpä näkyvin ja tärkein rooli.  

2.4.1 Epäsymmetriseen tietoon perustuva alihinnoittelu 

 

Tilanne, jossa kaupan osapuolten tieto kaupan yksityiskohdista ei ole tasapuolista, kutsutaan 

epäsymmetriseksi informaatioksi (asymmetric infromation) (Pindyck, Rubinfeld 2001, 596). 

Monta listautumisantien alihinnoittelun selittämiseen pyrkivää teoriaa nojaa epäsymmetrisen 

informaation olemassaoloon. Tämä on tietysti helposti ymmärrettävää, sillä listautuvan 

yrityksen osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena, joten ostaja ei voi olla 

täysin varma, miten osake tulee suoriutumaan pörssissä.  

Epäsymmetriseen informaatioon perustuvat teoriat voidaan myös jakaa kahteen osaan. 

Kaupankäynnissä paremman tiedon voi omata niin myyjä kuin ostajakin. Myyjän pitäessä 

hallussaan kattavampaa tietoa ostajaan verrattuna puhutaan sitruunan ostamisesta. Ritterin ja 

Welchin (2002, 1803) mukaan rationaalinen sijoittaja pyrkii välttämään halvempia osakkeita, 

sillä niitä ei pidetä yhtä laadukkaina kuin kalliimpia osakkeita. Erään teorian mukaan 

laadukkaammat yritykset pyrkivät viestimään (signaling) sijoittajille luotettavuudestaan. Tähän 

yhtiöt pyrkivät myymällä tarkoituksellisesti osakkeitaan alle todellisen markkinahintansa. Jos 

yhtiö on todellakin niin laadukas kuin se uskoo olevansa, osakkeen kurssi tulee nousemaan ja 

listautunut yritys saa pöydälle jättämänsä rahat takaisin tätä kautta. 
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Toisaalta myös osaketta ostavalla osapuolella voi olla enemmän informaatiota kuin myyvällä 

osapuolella. Sijoittajan tieto voi myös perustua yksittäisen yhtiön sijaan markkinoiden 

parempaan tuntemukseen. Sijoittajalla voi olla esimerkiksi parempaa tietoa ovatko 

listautumisannit ylipäätään haluttuja tällä hetkellä.  

Myös sijoittajat kilpailevat keskenään siitä, kuka saa eniten alihinnoiteltuja osakkeita. 

Sijoittajat tarkkailevat myös muiden sijoittajien liikkeitä listautumisantien investointipäätöksiä 

tehdessään. Luonnollisesti kukaan ei halua maksaa ylihintaa osakkeista. Brealey et al. (2017) 

perustelevat tätä ilmiöitä voittajan kirouksella (winner’s curse). Voittajan kirouksessa 

alihinnoiteltuihin osakeanteihin sijoittajat eivät pääse osallistumaan niin suurella summalla 

kuin haluaisivat suuresta osallistujamäärästä johtuen. Huonommin tuottaviin tai jopa 

ylihinnoiteltuihin anteihin on tarjolla suuriakin osuuksia (Martikainen & Martikainen 2009, 

55). Huonommin informoidut sijoittajat pyrkivät hakemaan ylituottoja investoimalla 

listautumisanteihin odottamalla niiden tuottavan hyvin. Kuitenkaan kaikki listautumiset eivät 

tuota suuria tuottoja, jolloin huonosti taustatyönsä tehneen sijoittajan sijoitukset ovat 

tappiollisia. Tämä huutokaupoistakin tuttu ylihinnan maksaminen on voittajan kirouksen 

kääntöpuoli. Listautumisanneilla on tapana olla reilusti ylimerkittyjä tai alimerkittyjä, vain 

harva anti tulee niukasti ylimerkityksi (Ritter & Welch 2002, 1804). Informaatiotulva-teoriassa 

sijoittajat pyrkivät arvioimaan toisten sijoittajien kiinnostusta antiin ja sijoittavat 

pääsääntöisesti vain, jos muutkin sijoittavat.  

2.4.2 Symmetriseen tietoon perustuva alihinnoittelu 

 

On myös olemassa teorioita, joiden mukaan mahdollinen alihinnoittelu perustuu osapuolten 

symmetriseen informaatioon, eli näiden teorioiden mukaan osapuolet pitävät hallussaan samaa 

tietoa, joka vaikuttaa osakkeen listautumishintaan. Yksi yleisimmistä symmetriseen 

informaatioon perustuvista teorioista on järjestäjän tarkoituksenmukainen alihinnoittelu (Ritter 

& Welch 2002, 1807). Tällä järjestävä pankki pyrkii välttämään listatutumisen jälkeisen 

oikeusjutun väärästä hinnoittelusta johtuen. Investointipankkien on myös epäilty 

alihinnoittelevan osakkeita niin sanottuja ”kuplia” välttääkseen. Tämä teoria ei kuitenkaan ole 

saavuttanut suurta suosiota, sillä samojen pankkien on myös todettu osallistuvan ”kupliin” 

johtaviin ylihinnoitteluun ja ostosuosituksiin. (Ritter & Welch 2002, 1808) 
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2.5 Listautumisprosessi 

 

Tässä luvussa käsitellään yhtiön listautumisprosessia Suomen lainsäädännön pohjalta. Luvussa 

myös perehdytään kirjallisuuden pohjalta tähän prosessiin yleisellä tasolla. Suomalaista 

listautumisprosessia tarkastellaan lähinnä pörssisäätiön, finanssivalvonnan sekä 

yhtiölainsäädännön pohjalta. Luvussa pyritään tarkastelemaan listautumisen osapuolia, 

edellytyksiä, aikataulua sekä kustannuksia (Pörssisäätiö 2016, 9).  

 

Kuva 2 Listautumisprosessi (Pörssilistautujan käsikirja 2016) 

 

Pörssisäätiön listautujan käsikirjassa nimetään pörssilistautumisen aikajanalle kolme vaihetta: 

valmistautumisvaihe, varsinainen listautumisprosessi ja viimeisenä jälkimarkkinavaihe (2016, 

10). Aikaa tämän janan mukaan koko prosessiin kuluu noin 6-12 kuukautta. Kuvasta 1 pystyy 

hahmottamaan listautumisen aikajanan prosessikaavion avulla. Kuvassa listautuminen on jaettu 

neljään osaan kronologisessa järjestyksessä. Prosessi alkaa yhtiön valmiuksien kartoittamisella 

ja päättyy listautumiseen. 

Ennen varsinaisen listautumisprosessin aloittamista yhtiön tulee suorittaa laadullinen tutkimus 

yhtiön listautumisedellytyksistä. Tässä tutkimuksessa selvitetään toiminnalliset ja rakenteelliset 

edellytykset toimia listayhtiönä. Tarkoituksena on myös varmistaa riittävä informaation määrä 

sekä laatu esitettä koskien. (Finanssivalvonta 2013, 14) 
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Pörssi asettaa listautuvalle yhtiölle tiettyjä ehtoja, joita sen tulee noudattaa voidakseen listautua. 

Yhtiömuodon tulee olla julkinen osakeyhtiö ja osakkeiden tulisi olla osa arvo-

osuusjärjestelmää. (Pörssisäätiö 2016, 21) Muita yhtiön hallintoon liittyviä vaatimuksia ovat 

tiedonantovelvollisuuden tason selvitys ja sisäpiirivelvollisuus. Pörssiyhtiölle on oleellista 

riittävän kattava ja perusteltu tiedotus sijoittajille. Viestinnän tulee olla ajantasaista ja 

luotettavaa. Yhtiön listautumisannin mielenkiinto myös pyritään varmistamaan riittävän 

kysynnän ja tarjonnan selvittämisellä. 

Taloushallinnossa merkittävä muutos aiempaan yhtiön listautuessa on siirtyminen IFRS-

kirjanpitoon. IFRS tulee sanoista International financial reporting standards. Kansainvälisiin 

kirjanpitostandardeihin siirrytään, jotta listayhtiöiden tuottamaa taloudellista tietoa voidaan 

helpommin vertailla keskenään, kuin jos yhtiöt noudattaisivat oman maansa lainsäädäntöä. 

Rahoitusmarkkinat ovat globaalit ja yrityksillä on usein ulkomaisia omistajia, joten yhteiset ja 

kansainväliset kirjanpitonormit helpottavat sijoituspäätösten tekoa sekä helpottavat yhtiöiden 

valvontaa. Koska listautuvan yhtiön tulee myös esittää perusteet tulevaisuuden 

olemassaololleen, tulee kolmelta edelliseltä vuodelta olla saatavilla tarkastetut tilinpäätöstiedot. 

Näiden tietojen tulee olla yhteensopivat myös tulevaisuuden tilinpäätöstietojen kanssa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä (Pörssisäätiö 2016, 9).  

Jos pörssiyhtiön menneisyyden taloustietojen tulee olla kunnossa, myös nykytilasta ja 

tulevaisuudesta tulee olla riittävän kattavat kuvat. Finanssivalvonta (2013, 14) painottaa 

erityisesti kasvuyhtiöiden tulevaisuudenodotuksien kuvaamista ja budjettien tärkeyttä 

sijoittajille. Listautuminen saattaa muuttaa tiedon dokumentoinnin ja raportoinnin tapoja 

merkittävästikin yhtiössä. Pörssisäätiö (2016, 15) mainitsee erityisesti yhtiöt, joiden omistajat 

ovat olleet läheisessä suhteessa johtoon, jolloin dokumentoinnille ei ole ollut merkittävää 

tarvetta aiemmin. Yhtiön tulee myös varmistaa, että sen johto on kykenevä tuottamaan riittävää 

informaatiota sijoittajille. Sisäisen dokumentoinnin tuleekin sisältää kuvaus 

budjetointiprosessista yhtiössä. Sijoittajille tärkeää on yhtiön kassan riittävyys. Yhtiön johto 

antaakin käyttöpääomalausunnon, jossa se arvioi yhtiön rahoituksen riittävyyttä seuraavan 12 

kuukauden ajalle.  

Listautuvan yhtiön on myös hyvä ottaa huomioon listautumisen myötä syntyvät uudet 

sidosryhmät. Myös entisten sidosryhmien roolit saattavat muuttua merkittävästi. Uusista 

sidosryhmistä merkittävimpiä ovat luonnollisesti uudet osakkeenomistajat, jotka voivat olla 

niin yksityissijoittajia tai institutionaalisia sijoittajia. Lisäksi yhtiön suhde viranomaisiin 
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muuttuu. Julkista osakeyhtiötä koskevat eri lait kuin yksityistä. Uusia sidosryhmiä 

viranomaisten osalta ovat muun muassa arvopaperikeskus sekä finanssivalvonta (Pörssisäätiö 

2016, 9). Viimeistään listautumisen seurauksena yhtiöstä tulee tunnettu myös mediassa, ja sitä 

koskee tiukemmat sisäpiirisäädökset sekä kattavammat tiedonantovelvollisuudet.  

2.6 Listalleottoesite 

 

Kun päätetään asettaa arvopapereita kaupankäynnin kohteeksi, tulee julkaista arvopaperia 

koskeva finanssivalvonnan hyväksymä esite (Finanssivalvonta 2013, 12). Ennen 

listautumisantia yhtiö käy läpi pitkän ja raskaan prosessin niin ajallisesti kuin taloudellistikin. 

Yhtiön kirjanpidot käydään läpi tarkasti ja muutetaan oikeaan muotoon tarvittaessa. Kaikki 

tämä kerätty informaatio yhdistetään listalleottoesitteeseen.  

Esitteen tarkoitus on antaa sijoittajille riittävä kuva osakkeesta ja yhtiöistä (Pörssisäätiö 2016, 

9). Esite tarjoaa laajan kuvauksen yhtiön taloudellisesta tilasta ja sen menneisyydestä, 

nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Myös yhtiön ja toimialan keskeisimmät riskit tulee käsitellä. 

Esitteessä tulee kertoa tarjottavien osakkeiden oikeuksista sekä muista oleellisesti sen arvoon 

liittyvistä seikoista. Esitteessä kerrotaan myös yhtiön koko nimi sekä sen kaupankäyntitunnus, 

keskeiset henkilöt sekä annin järjestäjät.  

2.7 Osakkeen hinnoittelu 

 

Pörssisäätiö nimeää listautuvan yrityksen hinnoitteluprosessiin kolme vaihetta, joiden aikana 

osakkeen lopullinen hinta tarkentuu: valmisteluvaihe, esimarkkinointivaihe ja merkintäaika. 

(Pörssisäätiö 2016, 9) Valmisteluvaiheessa käydään annin järjestäjän ja osakkeitaan tarjoavan 

yhtiön välillä keskusteluja ja tehdään alustava arvonmääritys. Esimarkkinointivaiheessa 

arvonmääritykseen otetaan mukaan sijoittajat. Merkintähinta voi olla joko kiinteä tai voidaan 

asettaa hintahaarukka, jolla osakkeet myydään. Lisäksi hinnassa on hyvä ottaa huomioon myös 

markkinoiden yleinen suhtautuminen listautumisanteihin.  

Valmisteluvaiheessa yhtiön osakkeen hinnanmäärittely perustuu hyvin tavalliselle 

tilinpäätösanalyysille ja tunnuslukujen tutkimiselle. Tässä vaiheessa tutkitaan myös saman 

toimialan muiden pörssiyritysten osakkeen hintoja ja näiden suhdetta tunnuslukuihinsa. 

Yleisimpiä osakekohtaisia tunnuslukuja, joita tässäkin käytetään, ovat muun muassa P/E-luku 

sekä yritysarvon vertaaminen eri tuloslaskelman lukuihin. Yritysarvo (EV), englanniksi 

enterprise value, on osakekannan markkina-arvo + vähemmistöosuuden arvo + korolliset 
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nettovelat. (Pörssisäätiö 2016, 26) P/E-luku kertoo osakkeen markkina-arvon suhteessa 

osakekohtaiseen tulokseen ja kertoo yleisesti osakkeelle asetetuista odotuksista (Knupfer & 

Puttonen 2004, 207). Nämä tunnusluvut tarkastelevat menneiden vuosien tilinpäätöksiä, mutta 

osakesijoittamisessa tärkeää on myös yhtiön tulevaisuus. Siksi myös yhtiön tulevaisuuden 

käänteitä pyritään arvioimaan taloudellisesta näkökulmasta.  

Yhtiön tulevaisuuden näkymiä pyritään selvittämään niin toimialakohtaisesti kuin yhtiön 

tasollakin. Tulevaisuuden näkymiä voidaan myös selvittää edellä mainitun P/E-luvun avulla. 

Forward P/E-luvussa pyritään arvioimaan yhtiön kasvunäkymiä ja käyttämään näitä lukuja 

tilinpäätöstietojen sijaan. Lisäksi yhtiön tulevaisuuden kassavirtoja pyritään ennustamaan eri 

tavoin, esimerkiksi diskonttaamalla tulevaisuuden kassavirrat nykyhetkeen ja laskemalla nämä 

yhteen. Diskonttauskorkokantana käytetään pääoman kustannusten painotettua keskiarvoa. 

Pörssisäätiö (2016, 27) nimeää muihin verrokkiyrityksiin vertailun tärkeimmäksi keinoksi. 

Sijoittajat ja analyytikot usein vertaavat saman toimialan ja saman kokoisia yrityksiä keskenään 

ja näiden verrokkiyhtiöiden tarjoama informaatio kannattaakin käyttää hyväksi oman osakkeen 

arvon määrittelyssä.  

Listautuvan yhtiön johto ja annin järjestäjät tapaavat prosessin aikana sijoittajia monta kertaa. 

Heti listautumisilmoituksen julkistuksen jälkeen listautuva taho aloittaa sijoittajien 

mielenkiinnon tiedustelun. Erityisen tärkeä listautumisen onnistumisen kannalta on 

merkintäajan alkamisen jälkeen järjestettävä road show, jossa yhtiö ja annin järjestäjä tapaavat 

suuren määrän sijoittajia ja keräävät merkintöjä. Näiden tapaamisten tärkeintä antia ovat 

osakkeiden allokaatiomäärät, sekä sijoittajien hintatarjoukset. 

Road show’n aikana sijoittajat siis ilmaisevat kiinnostuksensa yhtiön osakkeisiin ja 

haluamaansa määrään. Myös kiertueen aikana ilmaistu mielenkiinto vaikuttaa osakkeen 

hintaan. Annin järjestäjät yhdistelevät eri tarjouksia ja määriä ja säätävät näiden mukaan hintaa 

sopivaksi, tätä kutsutaan book building-prosessiksi. (Berk, DeMarzo & Harford 2015, 468) 

Sijoittajien tarjoaman hinnan rehellisyyden taas takaa osakkeiden allokaatio, joka riippuu 

sijoittajien hintatarjouksesta. Bodie et al. (2005, 68) mukaan sijoittajien tulisi prosessissa 

ilmaista kiinnostuksena sekä optimisminsa osaketta kohtaan. Vastapalveluksena perustelluista 

kannoistaan sekä osallistumisesta book buildingiin, sijoittaja saa osaketta hieman lopullista 

markkinahintaa halvemmalla. Tähän myös listautumisantien alihinnoittelu osittain perustuu.  
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Listalleottoesitteessä on usein kerrottu alustava hintahaarukka, jolle lopullinen merkintähinta 

tulee sijoittumaan. Tämä hinta tarkentuu sijoittajia kuultaessa ja yleistä suhtautumista 

listautumisantia kohtaan tarkkailtaessa.  

Yleiset talouden suhdanteet vaikuttavat vahvasti niin listautumisantien määrään kuin antien 

hinnoitteluunkin. Kuten edellä on mainittu, Pohjoismaiset ipo-markkinat hiljentyivät lähes 

täysin vuosikymmenen vaihteessa laskusuhdanteen koetellessa aluetta. Samanlainen ilmiö oli 

havaittavissa välittömästi niin vuoden 2008-finanssikriisin jälkeen kuin vuosituhannen 

vaihteessa it-kuplan puhkeamisenkin jälkeen. Listautumisten alihinnoittelu oli erityisen räikeää 

vuosituhannen it-yhtiöiden osalta, jolloin keskimääräinen ensimmäisen päivän tuotto oli peräti 

70% (Brealey et.al 2017, 392). Listautumismarkkinat ovat siis hyvin syklisiä ja tämä on hyvä 

myös listautuvan yrityksen ottaa huomioon. Listautumismarkkinat voidaan jakaa kuumiin ja 

kylmiin markkinoihin. Helwege ja Liang (2002, 4) nimeävät kuumien markkinoiden 

ominaispiirteeksi listautumisten suuren määrän, rajumman alihinnoittelun, reilun ylimerkinnän, 

pienten listautumisten suuren määrän ja tiettyjen toimialojen suuren määrän listautumisissa. 

Kylmille markkinoille taas tyypillistä on pienempi määrä listautumisia, maltillisempi 

alihinnoittelu, harvemmat antien ylimerkinnät sekä järjestettyjen antien suurempi koko. Viime 

vuosina listautumisten määrä on kasvanut Pohjoismaissa jopa historiallisen korkeaksi. Pieniä 

kasvuyrityksiä on listautunut etenkin First North-listalle. 
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3. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tässä kappaleessa tutkitaan Pohjoismaiden listautumisantien lyhyen aikavälin tuottoja viime 

vuosilta. Kappaleen aluksi kerrotaan tutkimusmenetelmästä sekä miksi on päädytty kyseiseen 

menetelmään. Tässä vaiheessa myös avataan tutkimuksen taustaoletuksia sekä miten tuloksia 

tutkitaan ja mitkä ovat vaatimukset tapahtumatutkimukselle.  

Tapahtumatutkimus on erittäin käytetty tutkimusmenetelmä tutkia jonkin tapahtuman 

taloudellisia vaikutuksia. Sitä käytetään erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. 

Tapahtumatutkimus on helposti sovellettavissa eri aloille, joka on myös vaikuttanut sen 

suosioon. Sitä voidaan soveltaa niin yksittäisen yrityksen kuin koko kansantaloudenkin tasolle. 

(Campbell, Lo & MacKinlay 1997, 149) Yhtiön osakkeen oletetaan yleensä heijastavan yhtiön 

tulevaisuuden odotuksia, joten listautumisannit ovat erityisen mielenkiintoinen tutkimuksen 

kohde (Seiler 2004, 217).  

Tilastollinen tutkimus suoritetaan welchin t-testin avulla. Testin avulla pyritään vertailemaan 

kahden joukon keskiarvoja. Welchin testiin päädyttiin lukujoukkojen erilaisten varianssien 

johdosta. Welchin testillä vertaillaan ensimmäisen päivän tuottoja sekä saman päivän 

markkinatuottoa.  

3.1. Tutkimusmenetelmä 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan listautumisantien tuottoja lyhyellä aikavälillä ja niitä verrataan 

markkinoiden yleiseen suoriutumiseen samalla ajalla. Markkinoihin osakkeita verrataan 

tilastollisen testaamisen avulla. Yleisesti tapahtumatutkimukseen kuuluu osakkeen 

normaalituottojen estimointi, joka vaatii osakkeen menneen arvon tarkastelua tietyllä 

aikavälillä. Tätä estimaattia käytetään tapahtuman vaikutuksia osakkeen arvoon arvioidessa. 

Listautumisanteja tarkastellessa tätä mennyttä dataa ei luonnollisestikaan ole olemassa 

tarkasteltavasta osakkeesta. Seileria (2004, 220) mukaillen tässä tutkimuksessa on päädytty 

käyttämään osakeindeksiä kuvaamaan odotettavaa markkinatuottoa.  

Osakkeiden lyhyen aikavälin tuottoja verrataan markkinaan yksittäisinä yrityksinä, sekä 

tutkimuksessa etsitään myös muita joukkoja, joihin osakkeet voidaan jakaa, esimerkiksi 

maantieteelliset perusteet. Yksittäisten listautumisten tuottojen tutkiminen on itsestään selvä 

kohde, mutta esimerkiksi maantieteellinen tuottojen vertailu Pohjoismaiden välillä on mielekäs 
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tutkimuskohde suurien eroavaisuuksien vuoksi. Ruotsi on selvästi suurin markkina tutkittujen 

joukosta.  

Yleistä markkinoiden kehitystä kuvaa tässä tutkimuksessa Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä 

kaupankäynnin kohteina olevista osakkeista koostuva NOMXN120- osakeindeksiä. Kyseinen 

osakeindeksi pitää sisällään 120 Nasdaq Nordicin markkina-arvoltaan suurinta yritystä, jotka 

on valittu 150 vaihdetuimman osakkeen joukosta. Joukossa on osakkeita niin Tukholman, 

Helsingin, Kööpenhaminan kuin Oslonkin pörsseistä (Nasdaq Global Indexes 2018) 

Reykjavikin pörssistä osakkeita indeksissä ei ole. Oslon pörssi ei kuulu Nasdaqiin, mutta on 

huomioituna kyseisessä indeksissä.  

Koska tutkimuksessa tutkitaan lyhyen aikavälin tuottoja, mielenkiinto kohdistuu osakkeiden 

ensimmäisen kaupankäyntipäivän hinnan muutokseen. Ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 

listautuvan yhtiön osaketta tarjotaan ensimmäisen kerran yleisölle julkisella kauppapaikalla. 

Tässä tutkimuksessa kauppapaikkana toimii Nasdaqin pohjoismaiset pörssit. Tämä hinta 

lasketaan vertaamalla osakkeen merkintähintaa ja ensimmäisen päivän sulkemishintaa. 

Osakkeen hinnanmuutosta mitataan prosenteilla, joka on saatu seuraavalla kaavalla:  

𝑅𝑠 =  
𝑃1− 𝑃0

𝑃0
 

Kaavassa 𝑅𝑠 kuvaa osakkeen tuottoa, 𝑃1 osakkeen hintaa pörssin sulkeutuessa ensimmäisenä 

päivänä ja 𝑃0 osakkeen merkintähintaa. Ensimmäisen päivän tuottoja laskettaessa 𝑃0 on 

osakkeen merkintähinta, eli hinta, jolla osaketta on kaupattu ennen varsinaisen kaupankäynnin 

alkua. Tähän muutokseen perustuu tässä tutkimuksessa tutkittu lyhyen aikavälin voitto 

listautuvien yhtiöiden osakkeilla. Listautuvasta yhtiöstä ei ole saatavilla aiempaa osakedataa, 

joten merkintähinta on myös ensimmäinen hinta, jolla yhtiön osakkeita on tarjottu yleisölle ja 

institutionaalisille sijoittajille pörssissä. 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseen valitut listautumisannit ovat tapahtuneet vuosina 2015-2017 Nasdaqin 

pohjoismaisissa pörsseissä. Näitä pörssejä ovat Helsinki, Kööpenhamina, sekä Tukholma. 

Oslon pörssi on jätetty pois pohjoismaisuudestaan huolimatta, sillä se ei kuulu Nasdaq 

Nordiciin. Myös Reykjavik jätettiin pois. Tapahtumia, eli listautumisanteja on 

tarkasteluaikavälillä tapahtunut edellä mainituissa pörsseissä 62. Eniten listautumisia on 

suoritettu Tukholman pörssissä. Tarkasteltujen vuosien aikana yhteensä 45. Seuraavana tulee 
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Helsingin pörssi (11), Kööpenhamina tämän jälkeen (6). Yhteensä laskettujen listautumisten 

määrän perusteella vuosi 2015 on ollut kiireisin listautumisten kannalta, mutta sekään ei ollut 

huomattavasti muita vuosia kiireisempi. Pidemmällä aikavälillä viimeiset vuodet ovat kuitenkin 

olleet hyvin poikkeuksellisia. Listautumisten määrässä on tehty vuositason ennätyksiä 

Pohjoismaissa. Taulukossa 1 näkyy tutkimuksessa tarkastelujen tapahtumien määrä. Määrä 

eroaa kaikista listautumisista edellä mainituista syistä, joita ovat esimerkiksi First North-

listautumiset sekä markkinapaikan muutokset. 

Taulukko 1 Tutkittavien tapahtumien määrä (Nasdaq 2015-2017) 

 Helsinki Kööpenhamina Tukholma Yhteensä 

2015 4 2 18 24 

2016 3 2 13 18 

2017 4 2 14 20 

Yhteensä 11 6 45 62 

 

Vuosikymmenen vaihteessa listautumisia oli vain muutamia koko Nasdaq Nordicin alueella. 

Kerätyn pääoman perusteella suurimmat listautumiset ovat tapahtuneet Helsingin ja Tukholman 

pörsseissä. Esimerkiksi vuoden 2017 suurimmat listautumiset kerätyn pääoman perusteella 

olivat Terveystalo ja Rovio, jotka listautuivat Helsingin pörssiin sekä Munters Group, joka 

listautui Tukholman pörssiin (Nasdaq 2018a). 2016 Kööpenhaminaan listautunut energiayhtiö 

Oersted oli suurin vuoden 2000 jälkeen Pohjoismaissa listautunut yritys (Nasdaq 2016). 

Vuoden 2017 jälkeen näistä pörsseistä yhtiöiden lukumäärän perusteella suurin oli Tukholman 

pörssi (321 yhtiötä), seuraavana oli Kööpenhamina (137) ja Helsinki (131). Pienin oli 

Reykjavikin pörssi (16). Pohjoismaiset pörssit ovat globaalilla mittakaavalla verrattuna 

kuitenkin pieniä: New York stock exchangen listoilla on noin 2400 yritystä ja New York 

Nasdaqin listoilla on noin 2900 yritystä (nasdaq 2018b). Listautumisiakin näissä pörsseissä on 

lähes päivittäin.  
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4. Tulokset 
 

Tässä kappaleessa avataan tutkimuksen empiirisessä osassa saatuja tuloksia. Oleellisimmat 

havainnot ovat listautuvien yhtiöiden ensimmäisen päivän tuotot. Näitä tuloksia verrataan 

saman päivän markkinoiden tuottoon. Markkinoita tässä tutkimuksessa simuloi NOMXN120-

indeksirahasto, joka koostuu 120 pohjoismaissa listatusta yrityksestä. Markkinoiden ja 

listautuvien osakkeiden tuottojen vertailu suoritettiin tilastollisen testaamisen avulla. 

Testaamisessa käytettiin Welchin t-testiä, joka vertaa kahden joukon keskiarvoja. Tämän testin 

avulla pystyttiin tutkimaan ovatko markkinoiden ja listautumisten erot tilastollisesti 

merkitseviä.  

4.1 Vuosittaiset tuotot verrattuna markkinoihin 

 

Listautuvien yritysten ensimmäisen päivän tuottoja on tutkittu niin vuositasolla kuin 

yhteenlaskettunakin, jolloin kaikkien vuosien listautumisista on laskettu keskituotto. 

Kirjallisuuskatsaus-osiossa käytiin läpi aiempien tutkimuksien tuloksia samasta aiheesta. 

Vaikka tutkittu aikajänne näissä tutkimuksissa saattaa hieman erota, ovat tulokset kuitenkin 

tässä tutkimuksessa jokseenkin maltillisempia verrattuna hurjimpiin tutkimuksissa saatuihin 

tuottoihin.  

 

4.1.1 Vuoden 2015 tulokset 

 

Vuonna 2015 tapahtumia, eli listautumisanteja oli tarkastelluissa pörsseissä yhteensä 24 

kappaletta. Suuri osa (18) näistä yhtiöistä listautui Tukholman pörssiin. Helsingin ja 

Kööpenhaminan pörsseihin listautui kuusi yhtiötä. Kansainvälisesti verrattain pienestä 

määrästä huolimatta tämä oli kuitenkin positiivinen signaali elinkeinoelämän elpymisestä myös 

muissa Pohjoismaissa.  

Taulukosta 2 selviää, että keskimääräinen ensimmäisen päivän tuotto listautuvien yhtiöiden 

joukossa 2015 oli 7,93%. Eniten alihinnoiteltu oli ruotsalainen terveydenhoitoalan yritys 

Attendo. Attendon ensimmäisen päivän sulkemishinta oli 70 kruunua. Tämä tarkoitti 

merkintähintaan verrattuna 40% tuottoa. Vaikka keskituotto oli reilusti positiivinen, kaikki 

annit eivät kuitenkaan tuottaneet positiivista tulosta. Ruotsalainen Eltel jäi merkintähintaan 

verrattuna -35,94% pakkasen puolelle ensimmäisen päivän jälkeen.  
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Maantieteellisesti tutkimuksessa verrattiin Ruotsia muihin tutkittuihin maihin. Tämä tehtiin, 

sillä muissa maissa ei listautumisia tapahtunut riittävästi, jolloin muut maat päädyttiin 

yhdistämään ja vertaamaan niitä Ruotsiin. 2015 Tukholman pörssiin listautui 18 yhtiötä. 

Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseihin listautui yhteensä kuusi yhtiötä, kolme kumpaankin. 

Tukholman pörssiin listautuneiden yhtiöiden keskimääräinen ensimmäisen päivän tuotto oli 

7,32%. Helsingin ja Kööpenhaminan keskimääräinen ensimmäisen päivän tuotto oli 9,76%. 

Helsingin ja Kööpenhaminan listautumisissa vain yhden osakkeen hinta laski verrattuna 

merkintähintaan ensimmäisen kaupankäyntipäivän lopussa. Tukholman yhtiöistä viisi jäi 

pakkasen puolelle näin laskien keskituottoa. 

Taulukko 2 2015 kaikkiin pörsseihin listautuneet yhtiöt sekä 1. päivän tuotot.  

 

 

 

Yhtiö 1. päivän tuotto

ALIG -0,24 %

ATT 40,00 %

BRAV 7,50 %

CAMX 15,79 %

CAPIO 0,00 %

CLX 6,50 %

COLL 9,77 %

CONSTI 3,16 %

COOR 0,00 %

DOM 15,42 %

DUST 17,00 %

ELTEL -35,94 %

EVLI 24,00 %

HOFI 13,97 %

NDX -2,44 %

NNIT 26,00 %

NOBINA -5,88 %

PIHLIS 9,52 %

PIZZA 3,80 %

PNDX 1,04 %

SHOT -4,85 %

SPKSJF -7,91 %

TOBII 34,77 %

TROAX 19,32 %

KESKITUOTTO 7,93 %
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4.1.2 Vuoden 2016 tulokset 

 

2016 oli myös melko kiireinen aiempiin vuosiin verrattuna pohjoismaisilla 

listautumismarkkinoilla. Tutkimuksessa vuonna 2016 oli 18 tapahtumaa. Tukholman pörssin 

päälistalle listautui 13 yhtiötä 

Taulukosta 3 näkee, että keskimäärin listautumiset tuottivat ensimmäisen kaupankäyntipäivän 

aikana 9,64%. Vuoden 2016 listautumisten eniten alihinnoiteltu osake oli ruotsalainen 

mediayhtiö, AcadeMedia. Sen osakkeen arvo merkintähintaan verrattuna nousi 42,42%. Eniten 

merkintähintaan verrattuna osakkeen arvo taas laski rahapeliyhtiöllä Mr. Green. Tämän 

osakkeen hinta laski merkintähintaan verrattuna -38,04%.   

Tukholmaan listautuneet yhtiöt tuottivat ensimmäisen päivän aikana huomattavasti paremmin 

kuin Helsinkiin ja Kööpenhaminaan listautuneet yhtiöt. Tukholmaan listautuneiden yhtiöiden 

keskituotto 2016 oli 11,40%, kun taas muiden maiden keskituotto oli 5,10%. Helsingin ja 

Kööpenhaminan alhaisempaa tuottoa selittää osakkeet, joiden arvo oli kaupankäynnin 

päättyessä sama kuin sen merkintähinta. Näiden yhtiöiden ensimmäisen päivän tuotto oli siis 

0%. Näitä yhtiöitä oli Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseistä yhteensä kolme. Kaikkiaan 

näihin pörsseihin listautui viisi yhtiötä. Tukholman pörssin listautumisista monet taas olivat 

hyvin tuottoisia, joka selittää korkeaa keskituottoa.   
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Taulukko 3 2016 kaikkiin pörsseihin listautuneet yhtiöt sekä 1. päivän tuotot. 

 

4.1.3 Vuoden 2017 tulokset 

 

Tarkasteluvuosista viimeinen, 2017, sijoittui listautumismäärältään muiden vuosien väliin. 

Tapahtumia tämän vuoden aikana oli 20. Näistä 14 oli Tukholman pörssissä, neljä Helsingin 

pörssissä ja kaksi yhtiöitä suoritti listautumisannin Kööpenhaminan pörssissä. Listautumisinto 

hiipui Tukholmassa hieman edellisvuosiin verrattuna.  

Taulukosta 4 huomaa, että vuoden 2017 listautumiset tuottivat keskimäärin 10,46% 

ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana. Eniten alihinnoiteltu oli ruotsalainen 

keittiötarvikefirma FM Mattsson. FM Mattssonin osakkeen arvo nousi ensimmäisen 

kaupankäyntipäivän aikana merkintähintaan verrattuna 38,24%.  

Maiden perusteella tarkasteltuna Tukholman pörssin listautumiset olivat selvästi tuottoisampia 

verrattuna Helsingin ja Kööpenhaminan listautumisiin. Tukholmalaiset listautumiset tuottivat 

keskimäärin ensimmäisen päivän aikana 13,73%. Helsingin ja Kööpenhaminan tarkastellut 

listautumiset tuottivat taas vain 2,85%. Osaltaan alhaiseen keskituottoon vaikuttivat 

listautumisten pienehkö määrä, sekä nollatulokset Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseissä. 

Yhtiö 1. päivän tuotto

ACAD 42,418 %

AHLS 21,739 %

ATORX 17,231 %

DNA 0,000 %

EDGE 1,724 %

ENG 32,692 %

GARO 39,726 %

HUM 19,355 %

LEHTO 15,686 %

MRG -38,036 %

NWG 0,704 %

ORSTED 9,787 %

RESURS 0,182 %

SRNKE 0,000 %

STG 0,000 %

TFBANK 10,390 %

TOKMAN 0,000 %

WTX 0,000 %

KESKITUOTTO 9,644 %
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Taulukko 4 2017 kaikkiin pörsseihin listautuneet yritykset sekä 1. päivän tuotot. 

 

4.2 Yhteenlasketut tuotot 

 

Vuosina 2015-2017 listautumisannit tuottivat ensimmäisen kaupankäyntipäivänään 

keskimäärin 9,25%. Liitteessä 1 on Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseihin listautuneet 

yritykset ja näiden 1. päivän tuotot. Liitteessä 2 taas on taulukoitu Tukholman pörssiin 

listautuneet yritykset sekä 1. päivän tuotot.  

Kun verrattaan Ruotsia muihin tarkasteltaviin pörsseihin, on ero koko ajalta huomattava. Siinä 

missä Tukholman pörssin listautumisannit ovat tuottaneet ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 

keskimäärin 10,49% voittoa, ovat muiden maiden keskituotot koko ajalta olleet 5,95%. 

Taulukossa 5 on laskettuna keskimääräinen ensimmäisen kaupankäyntipäivän tuotto koko 

tarkasteluajalta ja jokaiselle vuodelle erikseen. Ajallisesti trendi on ollut nouseva. 2015 

keskituotto oli 7,93% ja on sen jälkeen noussut tasaisesti joka vuosi. 2017 keskituotto oli jo 

10,46%. Havainto nousevasta keskituotosta on mielenkiintoinen siksi, että tutkittujen 

tapahtumien määrä on kuitenkin ollut laskemaan päin, sekä suurimmat ensimmäisen päivän 

tuotot nähtiin kahtena edellisenä vuotena. Tarkastellun joukon parhaan ensimmäisen päivän 

tuloksen teki 2016 Tukholmaan listautunut AcadeMedia. Sen osakkeen arvo nousi 42,42%.   

Yhtiö 1. päivän tuotto

AMBEA 10,000 %

ATIC 0,990 %

BALCO 16,964 %

BIOA 20,833 %

BONEX 10,345 %

BOOZT 25,000 %

FMM 38,235 %

HANDI 10,000 %

INSTAL 18,182 %

KAMUX 5,000 %

MCOV 16,964 %

MIPS 11,957 %

MTRS 20,091 %

ONCO -6,522 %

ORPHA 0,000 %

ROVIO 0,000 %

SILMA 10,145 %

SSM -0,847 %

TCM -0,510 %

TTALO 2,459 %

KESKITUOTTO 10,464 %
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Osakkeet olivat ylihinnoiteltuja, jos niiden arvo laski ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana. 

Markkinoiden mukaan ylihinnoiteltuja osakkeita oli tarkastelluista melko harva. 2015, jolloin 

tapahtumia oli eniten, ylihinnoiteltuja osakkeita oli kuusi kappaletta. 2016 ylihinnoiteltu oli 

vain Mr. Greenin osake. Sen arvo tosin laski peräti -38,04% ensimmäisen päivän aikana. 2017 

jäi johonkin näiden vuosien väliin ylihinnoiteltujen antien perusteella. Tuona vuonna kolme 

antia olivat ylihinnoiteltuja ensimmäisen kaupankäyntipäivän perusteella. 

Taulukko 5 Eri vuosien keskimääräiset päivätuotot 

  

4.3 Welchin t-testi  

 

Markkinoihin listautumisia verrattaessa tässä tutkimuksessa käytetään Welchin t-testiä. 

Markkinoita tutkitaan listautumispäivien ajankohtana ja näitä päiviä verrataan kyseisellä 

keskiarvotestillä. Tutkimuksessa käytetään 5% merkitsevyystasoa. T-testin nollahypoteesi 

olettaa keskiarvot samoiksi. Nollahypoteesin pitävyyttä tutkitaan testistä saatavilla t-

testisuureella ja p-arvolla. Jos t-testisuureen arvo on suuri ja p-arvo on pienempi kuin 

merkitsevyystaso, hylätään nollahypoteesi. 

Welchin t-testi olettaa kahden ryhmän varianssit eri suuriksi. Tämän johdosta tässä 

tutkimuksessa päädyttiin käyttämään Welchin t-testiä muiden keskiarvotestien sijaan. Welchin 

t-testi on johdettu Studentin t-testistä, joka taas olettaa joukkojen varianssit samaksi. (Ahad N. 

A., Yahaya S. S. S. 2014, 888) Studentin t-testi on toinen yleisesti käytetty keskiarvotesti. 

Molemmat testit vertailevat joukkojen keskiarvoja t-testisuureen avulla, sekä mittaavat erojen 

tilastollista merkitsevyyttä. Testien erona on siis Studentin testin olettama varianssien 

yhtäsuuruus ja Welchin testin olettama varianssien eri suuruus (Statistics How To 2015).  

T-testeissä on olennaista t-testisuureen tulkinta. Taulukon 6 neljäs rivi osoittaa tämän 

tutkimuksen Welchin testin t-testisuureen arvon. Tämä arvo kertoo miten kaukana testin 

tulokset ovat nollahypoteesista. T-testin nollahypoteesi olettaa joukkojen keskiarvot samoiksi. 

(Statistics How To 2018) 

Welchin t-testin kaava on Pätäriä ja Wilskaa (2014) mukaillen seuraava: 

 

Keskituotto 2015 7,93 %

Keskituotto 2016 9,64 %

Keskituotto 2017 10,46 %

Keskituotto 2015-2017 9,24 %
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𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑚

√
𝑣𝑎𝑟(𝑖)

𝑁𝑖
+

𝑣𝑎𝑟(𝑚)
𝑁𝑚

 

                         

Jossa, �̅�𝑖 on listautumisten keskituotto, �̅�𝑚 on keskimääräinen markkinatuotto 

listautumispäiviltä, 𝑣𝑎𝑟(𝑖) ja 𝑣𝑎𝑟(𝑚) ovat listautumistuottojen ja markkinatuoton varianssi ja 

𝑁𝑖 sekä 𝑁𝑚 kuvaavat tapahtumien lukumäärää. Tällä kaavalla saadaan t-testisuure, jonka avulla 

tulkitaan testin nollahypoteesin pitävyyttä. 

Taulukon 6 tulokset ovat hyvin yksiselitteiset. T-testisuure saa arvon 4,88. Tämän perusteella 

voidaan hylätä nollahypoteesi samoista keskiarvoista.  Kuten edellä mainittiin, jos testin p-arvo 

on pienempi kuin testin merkitsevyystaso (5%), on testi tilastollisesti merkitsevä. P-arvo on 

tutkimuksen t-testissä hyvin pieni, vain noin 0,00000779. Tämä tarkoittaa, että testin 

tilastollinen merkitsevyys on hyvin suuri.  

 

 

Taulukko 6 Welchin t-testin tulokset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welchin t-testi

Listautumispäivän tuotto Saman päivän markkinatuotto

Keskiarvo 0,092446 -0,000936

Varianssi 0,022597 0,000111

Havainnot 62 62

t-testisuure 4,879393

p-arvo 7,77858E-06
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin listautumisantien tuottoja lyhyellä aikavälillä Pohjoismaissa, 

sekä perehdyttiin pohjoismaiden välisiin eroihin tuottojen osalta listautumisantien määrän sen 

salliessa. Listautumisanteja on yleisesti pidetty alihinnoiteltuina. Aihetta on tutkittu paljon, joka 

käy ilmi myös tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksesta ja muusta teoriasta. Lisäksi 

Pohjoismaissa on tehty ennätysmäärät listautumisia viime vuosina. 

Tutkimuksessa käsiteltiin yhtiöiden listautumisen syitä sekä pörssilistautumiseen johtavaa 

prosessia. Suuremman huomion saivat listautuvien osakkeiden hinnoittelu sekä niiden 

alihinnoittelua koskevat seikat. Tämä osa työstä tarjoaakin teoriapohjan myös tämän 

tutkimuksen tulosten tulkinnalle.  

Tutkimuksessa sovellettiin tapahtumatutkimusta, joka soveltuu tapahtumien taloudellisten 

vaikutusten arviointiin. Normaalisti tapahtumatutkimuksessa määritetään tuotto-odotus 

osakkeelle. Tätä varten tarvitaan osakkeen tiedot riittävältä aikajaksolta ennen tapahtumaa. 

Listautumisia tutkittaessa tämä ei luonnollisesti ole mahdollista, sillä kaupankäynti osakkeella 

alkaa vasta yhtiön listautuessa, eli tutkittavassa tapahtumassa. Puuttuvia tietoja pyrittiin 

korvaamaan markkinoiden tuotolla. Tällöin oletetaan osakkeen tuoton myötäilevän 

markkinoiden yleistä tuottoa. 

Tutkimuksen tulokset jaettiin tutkimuskysymysten perusteella kahteen ryhmään. 

Ensimmäisenä tarkasteltiin Pohjoismaita yhtenä kokonaisuutena vuosittain sekä tämän lisäksi 

verrattiin Tukholman pörssiä Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseihin. Nämä kaksi pörssiä 

yhdistettiin yhdeksi tarkasteltavaksi. Näiden kahden tutkimuskysymyksen tulokset erosivat 

selvästi, vaikka molemmat antoivat samansuuntaisia tuloksia. Kaikkien listautumisten 

keskituotto oli kutakuinkin odotettu, noin 9%. Samanlaisia tuloksia oli myös saatu aiemmissa 

tutkimuksissa. Räikeimmän alihinnoittelun aika on näiden tulosten perusteella jo ohi, ja 

markkinat pystyvät tämän perusteella yhä tehokkaampaan hinnoitteluun markkinoilla. 

Listautuvien yhtiöiden alihinnoittelu on kuitenkin selvää markkinoihin verrattuna, vaikka 

digitalisaation aikakaudella informaation tulisi olla yhä laajemmin saatavilla sekä 

pääomamarkkinoiden allokaation toimia paremmin. 

Maantieteellisen jaon perusteella voidaan todeta Tukholman olleen parempi paikka listautua. 

Tukholmaan listautuneiden yhtiöiden keskituotto oli 10,49%. Helsingin ja Kööpenhaminan 
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pörssin yhtiöiden listautumisannit tuottivat 5,95%. Tukholmaan myös listautui huomattavasti 

suurempi määrä yhtiöitä Helsinkiin ja Kööpenhaminaan verrattuna.  

2015 oli tutkimuksen kannalta kiireisin vuosi. Tutkittavia tapahtumia oli tuon vuoden aikana 

24. Keskituotto taas oli hieman koko tarkasteluaikavälin keskiarvoa pienempi, 7,93%. 2016 ja 

2017 tapahtumien määrä oli pienempi. 2016 tapahtumia oli 18 ja 2017 20. Tarkasteluvuosista 

viimeinen, 2017, oli myös korkeimman keskituoton vuosi. 2016 tarkastellut listautumiset 

tuottivat keskimäärin 9,64% ja 2017 peräti 10,46%.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että maalla on ollut melko suuri merkitys viime 

vuosien listautumisissa. Tukholman pörssiin listautuneet yhtiöt ovat menestyneet Helsinkiin ja 

Kööpenhaminaan listautuneita yhtiöitä paremmin ensimmäisen kaupankäyntipäivän osalta. 

Lisäksi Welchin t-testin perusteella voidaan myös sanoa, että listautumiset ovat keskimäärin 

tuottaneet markkinoita paremmin.   

Kuten tutkimuksen teoriaosassa käytiin läpi, listautumisia on tutkittu laajalti eri maissa. Joissain 

maissa listautumisannit ovat tuottaneet suuriakin voittoja lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksen 

perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, että listautumisannit olisivat tutkitulla aikajänteellä 

yksinomaan kannattava sijoituskohde. Erot Ruotsin ja muiden maiden välillä olivat suuria. 

Myös vuosien välillä oli eroja. Tukholman pörssiin listautui näinä vuosina jonkin verran 

terveysalan yrityksiä. Kuumat toimialat voivat selittää osaltaan alihinnoittelua Tukholmassa.  

Helwegen ja Liangin (2002, 4) mukaan kuuman listautumismarkkinan ominaispiirteitä ovat 

antien suuri määrä, raju alihinnoittelu sekä antien ylimerkintä. Myös tiettyjen toimialojen 

korkea määrä listautumisissa on mahdollista. Kylmät markkinat taas eivät vedä puoleensa 

yhtiöitä samalla volyymilla, alihinnoittelu on maltillisempaa sekä antien ylimerkintä on 

harvinaisempaa. Antien määrä pohjoismaissa viittaa kuumiin listautumismarkkinoihin. Antien 

määrä on lisääntynyt selvästi viime vuosina hiljaisemman ajanjakson jälkeen. Alihinnoittelu 

taas on tutkimuksen mukaan selkeää. Listautumisista useat tulivat myös ylimerkityiksi. 

Voidaan siis sanoa, että vuosina 2015-2017 listautumismarkkinat ovat käyneet kuumana.  

Jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä esimerkiksi pidentämällä tutkittavaa aikaväliä 

listautumisen jälkeiseen aikaan. Näin voitaisiin saada kuva alihinnoittelun todellisesta 

määrästä. Listautumisten pidemmän aikavälin tutkiminen on myös perusteltu tutkimuskohde, 

sillä harvat piensijoittajat tekevät sijoituksiaan näin lyhyellä aikavälillä. Toki listautumisannit 

voivat olla tässä poikkeus. Lisäksi voidaan laajentaa tutkittavien yritysten määrää ja ottaa 

tutkimukseen esimerkiksi First North-listalta päälistalle siirtyneet yhtiöt ja tutkia miten nämä 
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yhtiöt ovat suoriutuneet siirron jälkeen. Myös maantieteellistä otantaa voidaan laajentaa ja 

verrata Pohjoismaita esimerkiksi Yhdysvaltoihin. 
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Liitteet 

 

 

Liite 1. Tutkimuksessa tarkastellut Helsingin ja Kööpenhaminan pörsseihin 2015-2017 listautuneet yhtiöt, 1. päivän tuotot. 

Yhtiö 1. päivän tuotto

EVLI 24,000 %

PIHLIS 9,524 %

PIZZA 3,800 %

SPKSJF -7,907 %

CONSTI 3,158 %

NNIT 26,000 %

DNA 0,000 %

LEHTO 15,686 %

TOKMAN 0,000 %

STG 0,000 %

ORSTED 9,787 %

KAMUX 5,000 %

ROVIO 0,000 %

SILMA 10,145 %

TTALO 2,459 %

ORPHA 0,000 %

TCM -0,510 %

KESKITUOTTO 5,950 %
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Yhtiö 1. päivän tuotto

ALIG -0,238 %

ATT 40,000 %

BRAV 7,500 %

CAMX 15,789 %

CAPIO 0,000 %

CLX 6,497 %

COLL 9,767 %

COOR 0,000 %

DOM 15,417 %

DUST 17,000 %

ELTEL -35,940 %

HOFI 13,966 %

NDX -2,444 %

NOBINA -5,882 %

PNDX 1,038 %

SHOT -4,851 %

TOBII 34,772 %

TROAX 19,318 %

ACAD 42,418 %

AHLS 21,739 %

ATORX 17,231 %

EDGE 1,724 %

ENG 32,692 %

GARO 39,726 %

HUM 19,355 %

MRG -38,036 %

NWG 0,704 %

RESURS 0,182 %

SRNKE 0,000 %

TFBANK 10,390 %

WTX 0,000 %

AMBEA 10,000 %

ATIC 0,990 %

BALCO 16,964 %

BIOA 20,833 %

BONEX 10,345 %

BOOZT 25,000 %

FMM 38,235 %

HANDI 10,000 %

INSTAL 18,182 %

MCOV 16,964 %

MIPS 11,957 %

MTRS 20,091 %

ONCO -6,522 %

SSM -0,847 %

KESKITUOTTO 10,489 %
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Liite 2. Tutkimuksessa tarkastellut Tukholman pörssiin listautuneet yhtiöt ja 1. päivän tuotot. 


